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PURIFICADO

Números 31:20-23Também purificareis toda a roupa, e toda a obra de peles, e toda a obra de pêlos de 
cabras, e todo o utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra, que foram 
à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo o ouro, e a prata, o cobre, o 
ferro, o estanho, e o chumbo, Toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que 
fique limpa, todavia se purificará com a água da purificação; mas tudo que não pode resistir ao fogo, 
fareis passar pela água.

Nem tudo e todos podem resistir ao calor, sua roupa não resiste ao fogo, você provavelmente já viu a 
reportagem dos ônibus carbonizados sobra só o esqueleto, os pneus estofados, não sobra nada... 
Desaparecem somem simplesmente antes eram e deixam de ser por que não resiste ao fogo. Pessoas que 
estão constantemente ao nosso lado e vem o fogo elas somem desaparecem não resistem por que? É 
Palha, madeira, borracha, Papel...
Deus vem com o fogo uns resistem outros não: ..disse João a todos: Eu, na verdade vos batizo com 
água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das 
sandálias; ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar 
completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro; porém queimará a palha em fogo 
inextinguível" (Lucas 3:16-17).

Vemos as pessoas ao nosso lado e elas passam pelas aguas, aleluia glórias a Deus e falam em línguas e 
depois somem? Não resistiram ao fogo...
Pessoa que gosta apenas  dos benefícios de Deus mais não o amam o suficiente para entender que Ele 
purifica de uma forma meio diferente...

Deuteronômio 8:2-3 E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no 
deserto estes quarenta anos, para te humilhar, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se 
guardarias os seus mandamentos, ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o 
maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram; para te dar a entender que o homem não 
viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. 

Conforme vamos nos aproximando do Senhor vamos correndo um grande risco de ser purificados ou de 
sermos consumidos por que assim como diz a palavra 
Apocalipse 1:16E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda espada de dois 
fios; e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece.  

O que você quer? Se aproximar do fogo e continuar do mesmo jeito? Quem se aproxima do fogo recebe 
os benefícios do fogo que é a luz e o calor e também se expõe a ser visto e ser queimado
A pessoa que não desaparece que resiste ao fogo e permanece ela começa a ser purificada e começa a 
viver uma vida de acordo com o Senhor disposta a perdoar e amar e a se sujeitar, e começam a refletir o 
ourives...

Deixa o Fogo do Espirito consumir tudo, deixa JESUS queimar tudo... 

Juízes 5:31Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos! Porém os que te amam sejam como o sol 
quando sai na sua força.  

No amor do Eterno, Adão Brasileiro
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